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FORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det 
vedtager:

1. understreger den vigtige rolle, som Europa-Parlamentet spiller i forbindelse med 
bekæmpelse af social udstødelse og fattigdom og med at sikre socialt boligbyggeris 
berettigelse til støtte både hidtil og i overensstemmelse med de nye forordninger om 
struktur- og samhørighedsfondene med henblik på yderligere at udforske innovative 
politikker til at skabe synergier og partnerskaber på nationalt, regionalt og lokalt plan; 
fremhæver behovet for at sikre målrettet støtte til EU-lande, der kæmper med øget 
arbejdsløshed og fattigdom; opfordrer derfor medlemsstaterne og alle relevante aktører til 
at give investeringer i socialt boligbyggeri en vigtig plads i de nationale 
reformprogrammer og i de strategiske hovedlinjer i partnerskabsaftalerne for 2014-2020;

2. anmoder på grundlag af en udveksling af bedste praksis og erfaringer mellem 
medlemsstaterne og under hensyntagen til, at socialt boligbyggeri udformes og styres på 
forskellige måder (ofte på grund af fleksibilitet i fastsættelsen af prioriteringer) i 
medlemsstaterne, regioner og lokalsamfund, Kommissionen om at tydeliggøre 
definitionen af socialt boligbyggeri;

3. glæder sig over Kommissionens forslag til lovpakken af regler om 
Samhørighedspolitikken efter 2014, som åbner mulighed for at nå EU 2020-målene om 
intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst ved hjælp af bl.a. prioriterede investeringer i 
energieffektivitet, fremme af vedvarende energi, bekæmpelse af klimaændringer, fremme 
af integrerede politikker for byudvikling og territorial udvikling, f.eks. gennem 
lokaludvikling styret af lokalsamfundet og integrerede territoriale investeringer, og 
foranstaltninger til støtte af en social og solidarisk økonomi og bekæmpelse af social 
udstødelse og fattigdom, samt sundhedsmæssige uligheder, ved at give marginaliserede 
samfund og andre sårbare og ugunstigt stillede befolkningsgrupper, såsom hjemløse, 
kvinder, ældre og handicappede adgang til boliger og økonomisk overkommelige sociale 
ydelser af god kvalitet; påpeger, at opførelse og renovering af socialt boligbyggeri – under 
anvendelse af foranstaltninger til begrænsning af byspredningen – bør gå hånd i hånd med 
udviklingen af offentlig og social infrastruktur og være modstandsdygtig over for 
jordskælv, hvor det er relevant;

4. opfordrer medlemsstaterne til under overholdelse af principperne om partnerskab om 
flerniveaustyring at inddrage lokale og regionale myndigheder og alle partnere og deres 
repræsentative organisationer – da det primært er dem, borgerne henvender sig til – samt 
fastsætte prioriteringer og anvendelsesmetoder – inden for rammerne af 
partnerskabsaftaler og operationelle programmer og om muligt på fælles og koordineret 
vis – for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske 
Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden og, for så vidt angår socialt boligbyggeri i 
landdistrikter og små og mellemstore byer, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 
af Landdistrikterne (ELFUL); mener, at øgede synergier mellem struktur- og 
samhørighedsfondene ville fremme en bæredygtig udvikling af dårligt stillede områder 
eller landdistrikter ved at forebygge isolering og affolkning og dermed undgå de negative 



PE504.250v02-00 4/5 AD\930655DA.doc

DA

virkninger af sociale opdelinger samt fremme forskelligartethed, social samhørighed og 
ligestilling mellem kønnene;

5. opfordrer Den Europæiske Investeringsbank til i nært samråd med lokale og regionale 
myndigheder at øge investeringerne i sektoren for socialt boligbyggeri;

6. konstaterer, at investeringer i socialt boligbyggeri spiller en afgørende rolle i 
gennemførelsen af andre politikområder og bl.a. indvirker positivt på lokale økonomier 
ved at fremme vækst og beskæftigelse, social inklusion og bekæmpelse af fattigdom, 
støtte til lokale mikrovirksomheder og SMV’er samt fremme af faglig mobilitet; mener 
desuden, at sunde boliger fremmer den enkeltes trivsel og folkesundheden og beskytter 
miljøet i almindelighed; understreger i denne forbindelse, at det er nødvendigt at 
undersøge og definere de bedste praksisser, styrke lokale og regionale myndigheder og 
evaluere deres fremskridt i gennemførelsen af sådanne praksisser;

7. mener, at investeringer i socialt boligbyggeri på tilstrækkelig, konkret og effektiv vis kan 
være med til at styrke den økonomiske forvaltning i Europa generelt og den sociale, 
regionale og territoriale samhørighed i Europa, navnlig når det gælder håndteringen af 
boligbobler, f.eks. ved at bekæmpe de spekulative tendenser inden for boligbyggeri og 
disses negative indvirkninger på de makroøkonomiske og sociale balancer, især når 
samfundet står over for de sociale følger af den økonomiske og finansielle krise, 
budgetjusteringer og den lave vækst i EU;

8. påpeger, at boligen er et meget vigtigt socialt gode, som medlemsstaterne, regionerne og 
de lokale myndigheder har et særligt ansvar for; mener, at de derfor bør foretage sig alt det 
fornødne for at finde løsninger med henblik på at fremme opførelse af lavpris- og 
lavenergiboliger, eliminere enhver form for forskelsbehandling i forbindelse med 
fordelingen af sociale boliger og forenkle procedurerne for ansøgning om og tildeling af 
sådanne boliger i betragtning af den særlige situation, som de berørte ugunstigt stillede 
personer befinder sig i;

9. anser det i betragtning af de sociale skævheder i EU, navnlig i de senest tiltrådte 
medlemsstater, for yderst vigtigt, at Den Europæiske Union træffer foranstaltninger til 
støtte for ugunstigt stillede kategorier, navnlig boliggarantiforanstaltninger.
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